
 

 
 
 
 

RICHTLIJNEN VOOR DE DEELNEMERS, CONTROLEURS EN MEDEWERK(ST)ERS AAN  
HET NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAP ZOETWATERVISSEN CLUBS 2013 

=========================================================== 
 

 
DATUM : 11 MEI 2013 
 
PLAATS VAN SAMENKOMST :  Haddock Watersport, Archerpad  8-10, 9324 ZZ Almere 
  (Zie bijlage) 
 
ZAAL OPEN VANAF :  07.30 uur 
 
OFFICIËLE OPENING :  08.00 uur 
 
 
UITREIKEN VAN MAATLATTEN, WEEGSCHALEN (ook instructie) en andere bescheiden aan de 
controleurs om 07.40 uur. 
 

VERTREK VAN DE CONTROLEURS naar het wedstrijdwater om 08.00 uur. 
 
UITREIKEN VAN DE DEELNEMERSKAARTEN EN VERTREK naar het wedstrijdwater om 08.10 uur  
 
 

 WEDSTRIJDWATER : Lage Vaart aan de Trekweg (zie bijlage). 
    
DUUR VAN DE WEDSTRIJD :  4 uur  
 
SIGNALEN  : 1e signaal: Aanvang voorbereiding 09.00 uur 
   2e signaal: Zwaar voeren – NIET VISSEN!! 10.25 uur 
   3e signaal: Vissen – EINDE ZWAAR VOEREN 10.30 uur 
   4e signaal: Vijf min. voor einde wedstrijd 14.25 uur 

   5e signaal: Einde wedstrijd 14.30 uur 
 

De visplaats wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met het plaatsnummer van de 
deelnemer. De afstand tussen de plaatsnummers bedraagt min. 15 meter. Het is de deelnemer verboden 
verder dan één meter hetzij ter linker-, hetzij ter rechterzijde van zijn plaatsnummer plaats te nemen. 
 
 
PARKEREN : Het parkeren dient plaats te vinden op aanwijzing van de 

wedstrijdleiding.  
     
PRIJSUITREIKING : Omstreeks 16.00 uur in Haddock Watersport. 
 
AFVAL AAN DE WATERKANT is verboden. Een ieder dient het parkoers schoon achter te laten. 
 

 
ZORG VOORAL TIJDIG AANWEZIG TE ZIJN. 



TRAININGEN:  Dit water is opgenomen in de Landelijke Lijst Viswateren behorende bij de 
VISPAS van Sportvisserij Nederland.  

 
LEES VOORAL HET WEDSTRIJDREGLEMENT (zie bijlage) 
Tevens worden je de algemene voorwaarden toegezonden.  
Het aas/voer dient uit uitsluitend natuurlijke producten te bestaan (zie verder artikel 11 van de 
wedstrijdregels).  
 
ATTENTIE 
De deelnemers dienen tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van de vereiste documenten 
(VISPAS of JEUGDVISPAS); controle hierop kan voorafgaande of tijdens de wedstrijd 
plaatsvinden. 
Tevens wijzen wij de deelnemers erop dat wij van Sportvisserij MidWest Nederland 
toestemming hebben ontvangen om meer dan 2 opgetuigde hengels beschikbaar te hebben 
(incl. de hengel waarmee men vist). Het gebruik van de katapult is verboden!! 
Voer en aascontrole zal plaatsvinden in het 2e half uur van de voorbereidingstijd vanaf 09:30 
uur, gedurende deze periode mag het aas/voer niet worden samengevoegd.  

Aanbieding aas/voer in verplichte officiële maatbakjes/emmers. 
Leefnet minimale diameter van 40 cm (rond leefnet) c.q. 50 cm diagonaal (rechthoekig leefnet), 
minimale lengte leefnet 4 meter (zie artikel 15 van de wedstrijdregels). 
 
BIJ TWIJFEL OMTRENT DOORGAAN VAN DE WEDSTRIJD in verband met extreme 
weersomstandigheden, dient vrijdag voorafgaande aan de wedstrijd na 17.00 uur te worden 
gekeken op de site van Sportvisserij Nederland, onder wedstrijden (links in de balk) en 
vervolgens in de agenda onder het NK Clubs. 
 
AFMELDINGEN 
Indien u een wijziging heeft of niet deel kunt nemen, graag z.s.m. (af)melden aan het kantoor 
(tel. 030-6058400 of wedstrijden@sportvisserijnederland.nl) i.v.m. de loting en/of uitzetten van 
de plaatsen. Afmeldingen op de vrijdag voorafgaande aan de wedstrijd of de wedstrijddag zelf 
aan de wedstrijdleider: tel. 06-51787832. Niet afmelden kan een schorsing voor een jaar tot 
gevolg hebben (zie art. 5 en 25). 

 
GEGEVENS VAN HET WATER: 

 Breedte Circa 50 meter 
 Diepte Bij de kant + 1 meter, 12 meter uit de oever + 2,5 meter 
 Oever Riet en gras, tussen weg en kanaal ca. 15 meter 
 Bodemsoort Klei 
 Stroming Wanneer de sluis open staat 
 Visbestand Voorn, brasem, karper en winde 
 Vistechniek Met de dobber 
 Parcours Kanaal – oostzijde langs de Trekweg  
  tussen de Vaartplas en de Lepelaarstocht. 
 Scheepvaart Weinig, pleziervaart 
 Onderbreking 1 brug en een beverburcht 
  

DE ROUTEBESCHRIJVING NAAR HADDOCK WATERSPORT 

A6 vanaf Muiden: afslag Almere Haven (nr. 4), na 700 m. linksaf, na 600 m. weer linksaf is  
Archerpad, doorrijden tot Haddock.   
A6 vanaf Lelystad: Afslag Almere Haven (nr.4), na 300 m. rechtsaf (S 102) na 600 m. links, na 
225 m. links, tenslotte na 600 m linksaf is Archerpad, doorrijden tot Haddock. 
 
DE ROUTEBESCHRIJVING NAAR HET PARKOERS VANAF HADDOCK WATERSPORT 
Ga na 0.6 km rechtsaf de Oude Waterlandseweg op. Rijd na 175 m de oprit van de A6 op 
richting Lelystad. Neem vervolgens afslag 7 “Almere Buiten”, sla rechts de Spectrumweg in en 
vervolgens wederom rechts naar de Trekweg.  
Na enkele km’s bevindt het parkoers zich aan de andere kant van de Vaartplas
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